PERSMEDEDELING
sp.a-Meise2020 betreurt houding Sonja Becq in luchthavendossier
De gemeenteraad van Meise bespreekt reeds enkele maanden de mogelijkheid om in het
luchthavendossier over te gaan tot het instellen van een milieustakingsvordering. Deze procedure
heeft tot doel om via tussenkomst van een Rechtbank te komen tot een betere spreiding van de
vliegtuigoverlast. Het al dan niet urgent karakter van deze maatregel hangt in grote mate af van de
vraag hoever het gesteld is met de door Minister Galant aangekondigde Vliegwet: komt die er
eerstdaags aan of is die pas binnen enkele maanden te verwachten. Sonja Becq – die naast
Gemeenteraadslid en Schepen in Meise immers ook Federaal parlementslid (CD&V) is binnen dezelfde
meerderheid als Minister Galant – weigerde op de Gemeenteraad van Januari dienaangaande echter
duidelijkheid te verschaffen.
“Willen we als Gemeenteraad een optimale strategie kunnen volgen in het luchthavendossier dan
moet de Gemeenteraad een juist zicht krijgen op de timing die Minister Galant volgt inzake de
stemming van de zgn. Vliegwet” stelt Gemeenteraadslid Roel Anciaux (sp.a-Meise2020) die aan de
basis ligt van de door de 5 Noordrandgemeenten recent goedgekeurde moties inzake het
luchthavendossier.
“In Meise hebben we met Sonja Becq een federaal parlementslid binnen de schoot van de Meisese
Gemeenteraad die eveneens tot de federale meerderheid behoord. Zij heeft dus de info die we nodig
hebben om op een gepaste wijze een antwoord te formuleren op de plannen van Minister Galant.
Maar Mevr. Becq weigert deze info met de gemeenteraad te delen. Ze maakt op die manier de
belangen van Meise en de Meisenaars ondergeschikt aan haar positie binnen de federale meerderheid
en haar latente ambities om toch ooit nog eens Minister te worden. Wij betreuren deze houding en
roepen Mevr. Becq op om haar persoonlijke ambities niet boven de belangen van de Meisenaars te
plaatsen en dus ten volle mee te werken aan de totstandkoming van een Vliegwet die voorziet in een
billijke spreiding van de vliegtuigoverlast.” aldus Anciaux.
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